Al meer dan honderd jaar loopt GE voorop
met innovatieve technieken en baanbrekende
initiatieven waarmee bedrijven over de
gehele wereld op vol vermogen zaken kunnen
doen. Door altijd hoogwaardige producten
en ongeëvenaarde service te bieden heeft
GE in de loop der jaren een solide naam
opgebouwd als toonaangevende leverancier
van betrouwbare oplossingen voor de
stroomvoorziening van uw bedrijfskritische
processen.
GE slaat een brug tussen het traditionele
elektriciteitsnet en de energiebehoeften van
het hedendaagse bedrijfsleven. GE biedt
een compleet producten- en dienstenpakket
voor kritische
stroomvoorziening,
uiteenlopend
van kleine
UPSsystemen
(Uninterruptible
Power Supplies)
tot complete
energieoplossingen
en van standaard
onderhoud van
UPS-systemen en
batterijen tot uitgebreide
serviceovereenkomsten, waarbij elk aspect
met betrekking tot de kwaliteit van de
stroomvoorziening aan de orde komt.
Voor GE staat één ding voorop: de kwaliteit
van de stroomvoorziening mag nooit het
zakelijke succes van onze klanten in de weg
staan. Daarom ontwikkelt en levert GE
UPS-technologie voor de digitale wereld
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De mens achter het product
Of het nu gaat om een grote onderneming met
meerdere locaties of een bedrijf met maar één
vestiging, GE kan zorgen voor een constante,
schone en betrouwbare stroomvoorziening
om uw zaak op vol vermogen te laten
draaien.
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wereldwijde
service
GE heeft
lokale
vestigingen
in diverse
landen over de
gehele wereld.
Daarnaast beschikt
het bedrijf over een select netwerk van
zakelijke partners, waarvan de verkopers en
servicemonteurs expertise in onze oplossingen
combineren met een diepgaande kennis van
de lokale markt. De zakelijke partners van GE
zijn wereldwijd te vinden in meer dan 80 landen
en benutten al hun kennis en ervaring om de
producten van GE precies aan de behoeften en
wensen van de klant aan te passen.
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ML Series
1-fase
350-1000 VA

GT Series
1-fase
6-10 kVA

SitePro
3-fasen
10-40 kVA

De ML Series bestaat uit pluggable,
line-interactive UPS-systemen die
kosteneffectieve bescherming bieden
tegen storingen in de netspanning.
Deze productreeks, waarmee u één
PC of meerdere werkstations inclusief
randapparatuur kunt beschermen,
strekt zich uit van 350 VA tot 1000 VA.

Omdat de GT Series uw bedrijfskritische
toepassingen tegen elke fluctuatie
in de stroomvoorziening beschermt
kunt u zich vanaf nu concentreren op
uw kernactiviteiten. De GT Series is
een intelligent, transformatorloos en
installeerbaar on-line UPS-systeem,
onafhankelijk van netspanning en –
frequentie (‘VFI’).

De SitePro UPS-systemen leveren
professionele stroombeveiliging
voor uw kritische apparatuur.
De SitePro UPS werkt volgens
het dubbele conversie
principe en voldoet daarmee
volledig aan de internationale
normen voor spannings- en
frequentieonafhankelijk bedrijf (‘VFI’).

Match & Match 19”
1-fase
500-3000 VA

LP 11/31T/31 Series
1-fase
3-20 kVA

SG Series 3-fasen
60-500 kVA PurePulse®
600 kVA

De Match is een line-interactive,
intelligent en krachtig UPS-systeem.
Deze systemen kunnen worden
toegepast in het brede gebied van
gebied van telecommunicatie en IT
netwerksystemen. De Match 19” is
een microprocessorgestuurde lineinteractive UPS geschikt voor 19
inch rekmontage.

De LP Series beschermt een breed
scala van kritische toepassingen
tegen stroomstoringen. De
LP Series is eenvoudig te
installeren, onderhoudsvriendelijk
en geoptimaliseerd voor
kantooromgevingen. Dankzij het
robuuste ontwerp is deze UPS
echter ook prima inzetbaar in meer
traditionele, industriële toepassingen.

GE’s SG Series UPS in de range
van 60-500 kVA is beschikbaar
met revolutionaire PurePulse®
technologie.
De 160-300 kVA range is ook
beschikbaar met een traditionele
thyristor-gelijkrichter.

VH Series
1-fase
700-3000 VA

LP 33 Series
3-fasen
10-120 kVA

De VH Series is een intelligent
en professioneel, on-line
dubbele conversie UPS-systeem
onafhankelijk van netspanning
en –frequentie (‘VFI’), speciaal
ontworpen voor bedrijfskritische
toepassingen. De UPS is voorzien
van een unieke failsafe bypass die
de gebruiker maximale zekerheid en
betrouwbaarheid biedt.

De LP 33 Series, een uiterst
betrouwbaar en kosteneffectief
drie-fasen UPS-systeem, beschermt
uw kritische toepassingen tegen
stroomstoringen. De LP 33 Series UPS
werkt in VFI-modus (‘Voltage Frequency
Independent’), resulterend in een hoogst
betrouwbare stroomvoorziening voor al
uw bedrijfskritische processen.
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